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ATA DA 134 (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINARIA D2 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 

Aos 29(vinte nove) dias do mês de JULHO de 2011, às 9:25 (nove horas e vinte cinco minutos), 

nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos- sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, 

Mongaguá/SP; realizou-se a 134 (centésima trigésima
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Sra. Sueli de Fátima dos 

Santos Germano Moreira( Dir. DAS), auxiliando pelas Sras. Rose Neide M. Mendonça e Sra. 

Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sr. Sergio de Lima Gomes

(Educação ), Sr. Raul Nunes ( Cre2), 
Augusto da Silva(Ass. Benef.Nova Esperança), Marcos Cesar Santana ( Missão Samambaia ), Sr. 

Vagner Pereira Santana ( Shaloon ), Sr. Edson Gallionef Dir. de seg. ), Sr. Emerson Souza Lima.

Teve início a reunião com a palavra da Sra. Presidente que justificou a data da transferência do 

3e dia para esta data, devido assuntos decorrentes e compromissos. Em seguida apresentou a 

quarta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

Sra. Maria Oliveira Cajé( Dir. de saúde )Sr. Raimundo 

pauta do dia: 1) Ofícios e Documentos enviados e recebidos; 2)- Realização da Conferência 

Municipal/2011; 3)-Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeiros SUAS; 4 

Fiscalização das Entidades Assistenciais; 5)- Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente 

citando os ofícios e documentos enviados e recebidos. Enviado ofício Especial a todas às 

autoridades convidando para a VII Conferência Municipal, já aproveita o ensejo para comunicar 

os presentes desta realização. Outro documento enviado de n 14/2011, em resposta ao Ofício

recebido de n® 155/11 com anexo Requerimento 131/11 de autoria do Vereador Jacob Koukdjan

Neto, que solicita informações sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de Fiscalização. 

Esclarece a Sra. Presidente já foi iniciado a 18 Etapa de Fiscalização, porem ainda não foi 

confeccionado o Relatório Individual das Entidades visitadas. Diante do prazo estendido para os 

Municipios se adequar segundo a nova Legislação até abril de 2012( Resolução 16/10 e 10/11).

Diante deste prazo sugere que as Entidades seja capacitadas neste período. Sugerindo e quee já 

seja estipulada uma data para início(10 de setembro), iniciando pela capacitação de como fazer 

Projetos, e a Tipificação, pois segundo os questionamentos é que as Entidade sentem e sta 

dificuldade. Neste momento toma a palavra o Sr. Raimundo que justifica que as Entidades não 

estão preparadas por falta de condições financeiras. Lembra a Sra. Rose que as Entidades deve 

também aderir sua preocupação quanto isenção do alvará e encargos, pois são altos os custos. 

Sugerindo que este Conselho reividiquem junto ao governo esta isenção. Prossegue o Sr. 

Raimundo citando a falta de estrutura junto a CASA DA ESPERANÇA para melhor atender as 

Entidades. Lembra a Sra. Izerte que recentemente foi capacitado um Grupo de 10(dez)pessoas 

para colaborar com as Entidades na captação de recursos, junto ao SINCOV., para esta reunião 
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pretende já também iniciar os CADASTRAMENTO das Entidades neste sistema. Ficando anrovads
orovad 

a convocação das Entidades para capacitação neste semestre. Prossegue a reunião citando o 

recebimento da Convocação do Sr. Prefeito para um Seminário de Conselheiros Municipais, a 

realizar-se na data de 14 de setembro às 17:00 hrs., no Centro Cultural Raul Cortez, sugere que 

seja feito a carta os membros presentes. Outro documento recebido de ne 045/11 do MDS.,

referente as transferências de recursos destinados à manutenção, solicita que seja circulado 

entre os membros para ciência. Lembra aos presentes que conforme solicitado pelo CNAS., a 

abertura do email próprio que inclusive foi aberto e já enviado junto ao CNAS, sendo ele 

cmasmongagua@gmail.com Em seguida passa a citar a pauta seguinte para discussão e 

aprovação 3)-Demonstrativo Sintético Anual de Execução Fisico Financeiros SUAS/2010; 

distribuindo aos presente copias do Referido Relatório para apreciação e acompanhar as 

discussões. Neste momento, foi solicito que a leitura na integra dos recursos do co- 

financiamento e, pausando para esclarecimento quais são os serviços financiados. Ao final da 

leitura e seus esclarecimento foi solicitados dos presentes manifestação para sua aprovação. Não 

havendo ninguém que fez uso da palavra foi dado como aprovado por unanimidade. Não tendo 

outros assuntos a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, prossegue pela pauta do 

Instancia de Controle Social-Bolsa família, em virtude da coincidência das datas da Reunião. Nada 

mais. 

SUELI DE FATIMA GERMANO MOREIRA

Presidente-CMAS 
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